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Jelentés a kormányzati szektor egyenlegéről és adósságáról (2017. évi II. EDP-jelentés)
2016-ban a kormányzati szektor hiánya a nemzeti számlák 2. előzetes adatai
alapján 656,5 milliárd forint volt, a GDP 1,9%-a. A nemzeti számlák rendszerének (ESA 2010) módszertani előírásai alapján összeállított adatok szerint a kormányzati szektor bevétele 15 878,7 milliárd, kiadása 16 535,3 milliárd forint volt. 2015-höz képest a bevételek és a kiadások egyaránt
4,0%-kal csökkentek.
A kormányzati szektor adóssága – a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján – 2016 végén 26 164 milliárd forint volt, a GDP 73,9%-a.
Az adatokat a KSH a túlzotthiány-eljárásról (Excessive Deficit Procedure – EDP) szóló jogszabály alapján, a nemzeti számlák európai rendszerében (ESA 2010) foglalt módszertani előírásoknak megfelelően jelentette
az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak.
Az Eurostat továbbra is fenntartást fogalmaz meg az Eximbank (Magyar
Export-Import Bank Zrt.) szektorális besorolásával kapcsolatban. Ezenkívül
az Eurostat konzultációt folytat a magyar statisztikai intézményekkel a
Magyar Nemzeti Bank és alapítványai által végzett egyes ügyletek elszámolásának kormányzati szektorba történő lehetséges átvezetéséről.

A magyar statisztikai hatóságok átsorolták a pénzügyigarancia-alapokat a
kormányzati szektorba, így az Eurostat megszünteti az ezzel kapcsolatos
fenntartását. Az Eurostat a MARK (Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő)
Zrt.-vel kapcsolatos fenntartását is visszavonta, miután a vállalatot a Magyar
Nemzeti Bankkal konszolidálva számoltuk el a nemzeti számlák statisztikájában.
Magyarország EDP-jelentése
Az Eurostat által kiadott sajtóközlemény (angol nyelven)
Magyarország visszamenőleges EDP-adatai (1995–2012)
Az EDP-jelentés összeállításának módszertana (angol nyelven)
• 1. melléklet: Kormányzati szervek listája (angol nyelven)
• 2. melléklet: Együttműködési megállapodás (magyar nyelven)
A kormányzati szektor főbb adatai a nemzeti számlák módszertana szerint
(1996–2016)
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A kormányzati szektor egyenlege a GDP százalékában

2. ábra
A kormányzati szektor adóssága a GDP százalékában
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